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MAAK HET VERSCHIL IN UW BUURT!
Via online media zijn we in een wip verbonden met de hele we-
reld. Maar we weten amper wie onze buur is. Daarom zijn on-
verwachte en toevallige ontmoetingen zo kostbaar.
CD&V wil de partij van uw buurt zijn. Wij willen jou helpen 
om jouw omgeving tot een bonte warme buurt te maken. Wij 
geloven er in dat mensen elkaar in een hechte buurt spontaan 
ontmoeten. En die ontmoetingen zijn cruciaal om tot efficiënte 
oplossingen te komen voor hedendaagse uitdagingen zoals zorg 
voor kinderen en ouderen, energieoplossingen, deeleconomie, 
mobiliteit, multi-culturaliteit en andere.
Met de herfst- en winterdagen voor de deur: zet de deur even 
op een kier en kijk of je iemand in je omgeving een plezier kan 

doen. Boodschappen doen voor een oudere, even op de kids van 
de buurvrouw passen, … Door deze kleine dingen werken we 
met z’n allen aan een aangename buurt waar het leuk is om te 
wonen.

Uw voorzitters, Rebecca Vanoverberghe en Frederik Demeyere

HOE ZORGT U VOOR EEN 
VONKJE IN UW BUURT?
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GITSBERGSTRAAT KRIJGT 
NIEUWE FIETSPADEN

REUZENHUWELIJK
Op zondag 14 september 2015 gaven reuzen Moanday en 
Gitsy elkaar het ja-woord aan de fontein op Gits platse. 
Ze werden in de echt verbonden door burgemeester Rita 
Demaré. Dit onder het toeziend oog van heel wat Gitse-
naars en sympathisanten. Er waren ook enkele reuzen uit 
de omgeving aanwezig, zoals reus Aarthur uit Hooglede. 
De getuige van Gitsy vertelde een korte anekdote over de 
trouwers. “Ge weet dat er veel gerestaureerd is aan Gitsy 
de laatste tijd… maar tijdens die werken zag hij Moanday 
in d’n hangar van José Ghesquiere.. en daar is ’t gebeurd!!! 
Tijdens al die face-lifts, push-ups, make-overs en andere 
plamuurwerken aan Moanday gaf Gitsy zijn ogen goed 
de kost… en hij zag die “pronte jonkvrouw” wel zitten… 
Toen Moanday dan nog eens liet horen dat ze alleen met 
n’n echte Gitsenaere wilde trouwen greep hij zijn kans.  En 
zo is in alle stilte die reuzemooie, eeuwigdurende romance 
ontstaan!!! “

Donderdag 3 september kwam de ge-
meenteraad opnieuw samen. Het onteige-
nings- en rooilijnplan voor de aanleg van 
fietspaden langs de Gitsbergstraat lag op 
tafel. Dat is de eerste stap naar de aanleg 
van twee vrijliggende fietspaden aan de 
buitenkant van de bomenrij.

Wie de Gitsbergstraat kent, ziet al vlug de 
ware omvang van deze onderneming in. 
Aan beide zijden van de weg ligt het ter-
rein direct een heel stuk lager – niet een-
voudig om zo een fietspad aan te leggen. 

Schepen Rik Vanwildemeersch: “Voor-
eerst zal er nogal wat grond van de om-
wonenden gekocht moeten worden om zo 
plaats te ruimen voor die twee fietspaden. 
Hieromtrent organiseerden we al een in-
fovergadering met de betrokken bewo-
ners, waarbij we de plannen uit de doeken 

deden. Dat betekende voor ons ook een 
vorm van elementaire beleefdheid, want 
het zou toch te gek zijn dat de bewoners 
voor het eerst van de plannen hoorden bij 
het lezen van het gemeenteraadsverslag in 
De Weekbode...”

Er wordt nu eerst werk gemaakt van de 
opstart van de onderhandelingsprocedure. 
De betrokken bewoners zullen allemaal 
individueel bezocht worden, om duide-
lijk een beeld te geven van het rooilijn-

plan. Daarna pas volgen overeenkomsten 
tot aankoop of de eventuele onteigenin-
gen. Eens deze kaap is afgerond kunnen 
de grondwerken opgestart worden om 
bijvoorbeeld dat grote niveauverschil op 
te vangen. Daarna kunnen de eigenlijke 
fietspaden aangelegd worden, op dezelfde 
hoogte als de weg. Als de planning aan-
gehouden kan worden, mikt men op een 
realisatie in voorjaar 2018.

F. Demeyere

TEAMBUILDING
Teambuilding met ons CD&V bestuur! Een bijzonder geslaagd initiatief 
van ons voorzitterduo Becky en Freddy. In de voormiddag werd werking 
van en de partij onder de loep genomen. Conclusie is dat we over een 
enorme diversiteit beschikken binnen onze groep met een vertegenwoor-
diging in tal van verenigingen die zowel met kritische blik maar tevens 
ook hoge dosis positiviteit naar de huidige beleidsploeg kijkt. Nog beter 
en meer ten dienste staan van de bevolking is de boodschap en daar zal 
aan gewerkt worden!! Van verzuring en negativisme hier geen sprake! Het 
glas nog meer halfvol zien wordt meer dan ooit onze missie en dat zul-
len we ook over de coalitiegrenzen heen uitdragen. De aangename sfeer 
werd nog extra in de verf gezet door de gesmaakte groepsactiviteit. Met 
de fiets naar de Bossneppe en nadien gezamenlijk koken. Het kan gezegd, 
de kookboek van de boerinnenbond kan er echt nie aan tippen. Voor 
organisatie, gezelligheid, creativiteit...een dikke 10! Samen met een groep 
warme, positieve mensen een leuke dag doorbrengen.. daar wordt een 
mens gelukkig van! Go CD&V Hooglede-Gits!!!

K. Janssens
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VBS DE ZONNEBLOEM PREUS LIK 
FJIRTIG MET DERDE MOS-LOGO
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze pla-
neet begint met het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Daarom ondersteunt 
MOS (Milieu Op School) leerkrachten om samen met hun leerlingen te kiezen voor 
duurzaam denken en doen. Dat is de missie van MOS. Het MOS-programma biedt 
scholen mogelijkheden om het eigen engagement vorm te geven, samen met leerlingen, 
met de hele schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving.
VBS De Zonnebloem kan zonder overdrijven een pionier van de MOS-werking ge-
noemd worden in onze provincie. Met een gedreven MOS-team en enthousiaste leerlin-
gen slaagde de school er in de voorbije jaren duurzaamheid door haar dagelijkse werking 
heen te weven. 
Een inspanning die op vrijdag 11 september terecht werd beloond met het derde en laat-
ste MOS-logo. Het nieuwe logo werd overhandigd door gedeputeerde Guido Decorte, 
bevoegd voor milieu en klimaat binnen het provinciebestuur van West-Vlaanderen. 

“VLUCHTELINGEN 
IN HOOGLEDE-
GITS”: 
VRAAG EN 
ANTWOORD

Hoeveel vluchtelingen vangen we 
in onze gemeente op?
Momenteel vangt onze gemeente 10 vluch-
telingen binnen het kader van het LOI 
(Lokaal Opvang Initiatief) op. Het betreft 
vooral alleenstaande volwassenen.

Worden er binnenkort nog extra 
mensen opgevangen? 
Sedert eind augustus 2015  vangt de ge-
meente 2 extra asielzoekers op.

Waar worden de mensen 
opgevangen?
De asielzoekers worden opgevangen in 4 
woningen, verspreid over onze gemeente.

Zijn er lokale initiatieven van 
inwoners die de handen uit de 
mouwen willen steken?
Er zijn momenteel een aantal vrijwilligers 
die vb. taallessen geven aan vluchtelingen. 
Inwoners die zich willen inzetten voor 
asielzoekers worden doorverwezen naar in-
stanties die hiermee meer vertrouwd zijn.

Als inwoners willen helpen, wat 
kunnen ze dan doen, en waar 
kunnen ze dan terecht?
Zij kunnen zich aanmelden bij de sociale 
dienst van het OCMW. Waar nodig pro-
beert het gemeentebestuur de mensen een 
taak te geven of door te verwijzen naar ge-
specialiseerde organisaties.

BMX-PARCOURS 
De Provincie West-Vlaanderen investeert mee in de uitbouw van het nieuwe BMX-
parcours in Hooglede door 100.000 euro subsidie toe te kennen. De deputatie besliste 
dit tijdens haar zitting van donderdag 2 juli. Ze kende de steun toe in het kader van 
het provinciale reglement voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur.
De start van de aanleg van het nieuwe parcours is voorzien voor 2017. Het is de be-
doeling om op de site trainingen, wedstrijden en kampioenschappen voor BMX- en 
cyclocross te organiseren. Schepenen Rik Debeaussart en Eddy Debruyne zijn uiterst 
tevreden met de beslissing en gingen het parcours verkennen. De gronden zijn eigen-
dom van het Dienstencentrum Gid(t)s. De uitbating gebeurt dan ook in samenwer-
king met deze Sociale Instelling.

Juf Mieke:

“Samen met de kinderen van nu 
zorgen voor hun wereld van later 
is en blijft ons streefdoel!”
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in 
onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Frederik Demeyere 
(frederik.demeyere@telenet.be)

www.hooglede-gits.cdenv.be  

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/hoogledegits.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 

www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
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Wil u zich als lid engageren binnen onze lokale afdeling? Wenst u zich te abonneren 
op ons drukwerk of onze elektronische nieuwsbrief? Vul dan onderstaande strook in en 
stuur deze op naar CD&V Hooglede-Gits, Akkerstraat 25A, 8830 Hooglede-Gits of 
mail naar frederik.demeyere@telenet.be.

NAAM + VOORNAAM:  _____________________________________________

STRAAT + NR:  ____________________________________________________

POSTCODE:  ______________________________________________________

GEMEENTE:  ______________________________________________________

TELEFOON:  ______________________________________________________

GEBOORTEDATUM:  ______________________________________________

EMAIL:  __________________________________________________________

De informatie vermeld op dit document is enkel bestemd voor intern gebruik binnen 
CD&V. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het corrigeren en het verwijderen ervan. 

FAIRTRADE
De Schone Klerencampagne werd in 1995 in Vlaanderen opgericht en gaat voor een wereld waarin alleen kleding te koop is die onder 
goede arbeidsomstandigheden is gemaakt en met respect voor de arbeidsrechten. De Schone Klerencampagne eist ‘schone kleren’ en 
wil de vuile was van de mondiale kledingindustrie buitenhangen. Van de overheid, als grootverbruiker, wordt verwacht dat ze het 
goede voorbeeld geeft. De gemeente Hooglede-Gits is alvast bereid mee te stappen in het ‘schone klerenverhaal’ en gaat voor een 
duurzaam en ethisch aankoopbeleid.  Met de aankoop van ‘schone kleren’ wil  de gemeente haar inwoners er op wijzen dat eerlijke 
arbeidsomstandigheden waarin kledij wordt gemaakt belangrijk is.  De gemeente wil ook de  consument sensibiliseren: een T-shirt 
voor 3 euro, daar is iets niet pluis aan. Het gemeentebestuur kocht ‘schone’ polotruitjes voor verschillende van haar diensten. 
Daarmee legt ze alvast een eerste basis voor een breder draagvlak voor dit verhaal. 

BELEEF HET MEE 
MET CD&V

WELGEMEENDE MERCI
Nationaal streefde CD&V er naar een ledenhernieuwing te 

bereiken van 100% in 2015. Onze lokale afdeling doet beter: we 

haalden 103,5%. Bedankt voor het vertrouwen en de steun !!
!


